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Levekår blant ikke-vestlige innvandrere:

Hvorfor er så mange
ensomme?
I denne artikkelen benyttes data fra
intervjuundersøkelsen Levekår blant
innvandrere 1996 til å belyse sider
ved ikke-vestlige innvandreres familiesituasjon og sosiale kontakter i
Norge. Artikkelen retter søkelyset
mot forhold som kan tenkes å forklare hvorfor ikke-vestlige innvandrere rapporterer mer ensomhet enn
nordmenn. Men vi tar også opp sider ved innvandrernes familiesituasjon av generell demografisk

Innvandrere fra ikkevestlige land forteller
oftere enn nordmenn
at de er ensomme.
Mens mer enn fire av
ti innvandrere forteller at de ofte eller av
og til foler seg ensomme, er det mindre enn to av ti nordmenn som rapporterer det samme. Dårli
kontakt med det
norske samfunnet og
svekket familienettverk bidrar til sosial
isolasjon. Innvandrere fra Iran og Somalia er særlig utsatte.

Svein Blom

interesse, f.eks. utbredelsen av samboerforhold blant innvandrere og
samliv mellom innvandrere og
nordmenn. Opplysningene om innvandrerne settes i kontrast til opplysninger om nordmenn fra Levekårsundersøkelsen 1995. Disse dataene er veid slik at nordmenn har
samme fordeling etter alder, kjønn
og bosetting som innvandrerne
samlet (se ramme).
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Ensomme innvandrere

Manglende sosial forankring kan
for den enkelte gi seg utslag i ensomhetsfølelse. Andelen som oppgir
å være ensomme er langt høyere
blant de åtte ikke-vestlige innvandrergruppene som ble intervjuet i
undersøkelsen Levekår blant innvandrere 1996, enn blant nordmenn. Mens 17 prosent nordmenn
sier at de ofte eller av og til føler
seg ensomme, er det hele 43 prosent av innvandrerne som sier det
samme (figur 1). I hver enkelt nasjonalitetsgruppe er andelen ensomme om lag dobbelt så stor som
blant nordmenn. Iranere og somaliere har den høyeste andelen ensomme, henholdsvis 65 og 54 prosent.
At den rapporterte ensomheten er

større blant innvandrere enn blant
nordmenn, kan virke overraskende.
Innvandrernes kultur oppfattes
gjerne som kollektivistisk, i motset-

ning til vår egen kultur som oppfattes som individualistisk. I en artikkel om tamiler i Nord-Norge hevdes
det f.eks. at tamilene forsøker å
etablere en sosial orden basert på
mangesidige kontakter seg imellom,
i motsetning til nordmenn som oftere forholder seg til hverandre gjen-.
nom avgrensede (ensidige) rollerelasjoner (Grønseth 1997). Tamilene
bygger opp overlappende personlige nettverk av stor betydning for
den enkelte (Fuglerud 1997). En
antropologisk studie av det pakistanske miljøet i Oslo (Lien 1997)
gjør rede for de sterke sosiale bånd
som består mellom medlemmer av
samme slekt eller kaste, de såkalte
brorskap (biraderi). Det eksisterer
også åndelige brorskap (ruhani biraden) mellom tilhengere av samme vismann (pir) innen sufi-tradisjonen av islam, en mystisk-religiøs
trosretning (Vogt 1993). Slike fellesskap er nesten like bindende som
mellom ordinære slektninger.

i hjemlandet, har ventelig et anstrengt forhold til regimets offisielle
religion. Svenske data tyder på at
mange er irreligiøse (Weintraub
1997). Dette er i overensstemmelse
med våre egne data som viser at
bare 5 prosent av iranerne er medlem av en religiøs forening.
Noen flere i samliv

Vi skal først belyse hvor stor andel
av innvandrerne som (formelt) lever i samliv på intervjutidspunktet,
dvs. i ekteskap eller samboerskap.
Figur 2 viser at andelen i samliv er
knapt 10 prosentpoeng høyere
blant innvandrerne samlet enn
blant nordmenn. Fire av nasjonalitetsgruppene, iranere, vietnamesere, somaliere og chilenere, har en
andel i samliv på om lag 60 prosent, omtrent som nordmenn. De
øvrige gruppene har en noe høyere
andel i samliv. Variasjonen i
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Religiøse forestillinger danner gjerne premisser for atferd på familieområdet. Det gjelder t.o.m. i en så
sekulær kultur som vår (Blom
1994). Dessverre foreligger det ikke
opplysninger i vår undersøkelse om
hvilken religion den enkelte innvandrer tilhører. Vi kan således ikke
analysere materialet etter dette
kjennemerket. I stedet må vi basere
oss på allmenn kunnskap om hvilke
konfesjoner som gjør seg gjeldende
i de aktuelle folkegruppene. For det
tidligere Jugoslavia er det ortodoks
kristendom og islam, for Tyrkia,
Iran, Pakistan og Somalia er det islam, for Vietnam katolsk kristendom og buddhisme, for Sri Lanka
hinduisme og for Chile er det katolsk kristendom. Unntatt for Iran,
som er shia-muslimsk, er det sunniretningen av islam det er tale om.
Innvandrere fra Iran, som har flyktet fra religiøst motivert forfølgelse
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andelen i samliv påvirkes av alder
og kjønn innenfor gruppene, ekteskapelig status ved innvandringstidspunktet, muligheten til A. hente en
ektefelle fra hjemlandet, styrken i
kravet om endogami (at ektefellen
kommer fra "egen gruppe") og oppfatninger om ved hvilken alder det
passer å gifte seg. I tradisjonelle
kulturer ses samlivsinngåelse gjerne
som et forhold som angår to slekter
og som begge slektene engasjerer
seg i. Slik var det også i det norske
bondesamfunnet (Hodne, Hodne og
Grambo 1985). Dahl (1992) hevder
at det i muslimske samfunn nærmest er en plikt å gifte seg, sa sant
en fysisk og økonomisk er i stand til
det.

atskillelsen påtvunget av ytre omstendigheter. Noen har giftet seg
under besøk i hjemlandet og returnerer til Norge uten at ektefellen er
med. Andre har måttet skille lag i
forbindelse med flukt fra forfølgelse. I begge tilfeller kan det gå tid
før ektefellene eventuelt gjenforenes i Norge. Henholdsvis 18 og 7 prosent av de gifte somalierne og pakistanerne har ektefellen bosatt
utenfor Norge.

Tar vi hensyn til at ikke alle bor
sammen med ektefellen, synker andelen i (reelt) samliv med om lag 3
prosentpoeng for innvandrerne
samlet i forhold til hva som framgår
av figur 2. Blant pakistanere går andelen ned til tre av fire, som for tyrkere, mens den for somaliere går
ned til en av to. Andelen i reelt
samliv blir dermed bare 6 prosentpoeng høyere blant de åtte innvandrergruppene samlet enn blant nordmenn, henholdsvis 66 og 59 prosent
(ikke vist på figuren).

Enkelte lever uten ektefellen

Enkelte gifte innvandrere lever likevel ikke sammen med ektefellen.
Ifølge våre data har 4 prosent av de
gifte innvandrerne ektefellen utenfor landet (tabell 1). Andelen er et
par prosentpoeng høyere blant
menn enn kvinner. Som regel er
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Samboerforhold vanligst
blant chilenere

Vi er vant til å tenke på samboerforhold som noe som hovedsakelig angår nordmenn, men også enkelte
innvandrere lever som samboere.
Denne samlivsformen er imidlertid
langt mindre vanlig blant ikke-vestlige innvandrere enn blant nordmenn (tabell 2, jf. også figur 1).
Mens 21 prosent nordmenn med
samme alders-, kjønns- og bostedsfordeling som innvandrerne er samboere, er tilsvarende andel blant
innvandrerne 5 prosent. Den høyeste andelen samboere har chilenske
innvandrere, i alt 14 prosent. Dernest følger innvandrere fra Iran, Jugoslavia og Tyrkia. Minst vanlig er
samboerforhold blant innvandrere
fra Somalia og Pakistan; knapt 1
prosent i disse gruppene lever som
samboere. Innslag av samboerskap i
en folkegruppe er trolig et tegn på
at moderne holdninger har fått innpass i gruppens kultur. 2
Innvandrernes samboerandel er noe
høyere blant menn enn kvinner. Vi
tror dette har sammenheng med at
kvinnene har mer begrensete utfoldelsesmuligheter enn menn. I henhold til islam ma f.eks. unge kvinner underordne seg strenge anstendighetsregler for ikke å føre skam
over familiens ære (jf. Karim 1996).
Førekteskapelige forhold er ikke tillatt. Vi finner at samboerandelen
blant kvinner er størst blant kvinner
fra Chile. En av ti chilenske kvinner
lever i samboerskap. Dernest følger
kvinner fra det tidligere Jugoslavia,
Vietnam og Sri Lanka. Bare ett av
disse landene har noen tilknytning
til islam. Det kan være verdt å merke seg at sysselsettingen er noe høyere blant kvinnene fra disse landene enn blant de øvrige kvinnene i
vårt materiale (j f. Blom og Ritland
1997, figur 5). Dette kan tyde på at
kvinnene fra disse landene er noe
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mer økonomisk uavhengige enn sine medsøstre. 3
Flest chilenere i tverrkulturelle ekteskap

Tradisjonen kan også utfordres
gjennom tverrkulturelle ekteskap,
dvs. giftermål med en person som
ikke tilhører ens "egen gruppe"
(eksogame giftermål). Om lag 6
prosent av de gifte innvandrerne er
gift med en nordmann. Den største
andelen eksogamt gifte finner vi
blant chilenere (tabell 3). Hvert
femte ekteskap innen denne nasjonalitetsgruppen er med en nordmann. På de neste plassene kommer innvandrere fra det tidligere
Jugoslavia, Iran og Tyrkia - samme
land som hadde de høyeste samboerandelene.
Om lag 29 prosent av samboerne
har også funnet seg en partner
blant majoritetsbefolkningen. At
andelen i tverrkulturelt samliv er
langt større blant samboere enn
blant gifte, virker naturlig ettersom
samboerskap i seg selv representerer et normbrudd for de fleste innvandrere. Fordi det er så få samboere blant de fleste nasjonalitetsgruppene (unntatt Chile), er det
ikke mulig å oppgi tall for andelen
tverrkulturelle samboerforhold etter nasjonalitet.
Menn gifter seg oftere tverrkulturelt enn kvinner

Liksom mannlige innvandrere noe
oftere lever i samboerforhold enn
kvinnelige, gifter de seg også noe
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oftere ut av sin egen gruppe (j f. tabell 3). Andelen eksogamt gifte er i

gjennomsnitt 3 prosentpoeng høyere blant menn enn kvinner. Blant
innvandrere fra det tidligere Jugoslavia og Iran er andelen eksogamt
gifte 7-8 prosentpoeng høyere blant
menn enn kvinner. Chilenske kvinner representerer det eneste unntaket. Nesten hver fjerde chilenske
kvinne er gift med en nordmann.
Arsaken til at menn oftere gifter seg
ut av sin egen gruppe enn kvinner,
er trolig den samme som for samboerforhold: deres friere sosiale stilling. At menn i aktuell giftermålsalder er i overvekt innen de fleste nasjonalitetsgruppene, kan også ha
betydning. Dertil har islam normer
som tillater ekteskap mellom muslimske menn og jødiske og kristne
kvinner, men som forbyr ekteskap
mellom muslimske kvinner og ikkemuslimske menn. Hensikten er å
hindre at barn av muslimer vokser
opp utenfor troen, idet mannen forventes å ha det avgjørende ordet i
barneoppdragelsen (Vogt 1995).
t

Flere sysselsatte og høytlønnede i tverrkulturelle
samliv

Er det noen forskjell mellom innvandrere som lever i samliv med en
norsk partner og innvandrere som
lever sammen med en annen innvandrer, med hensyn til graden av
integrasjon i det norske samfunnet?
Spørsmålet kan belyses ved hjelp av
data for sysselsetting og inntekt.
Figur 3 viser at sysselsettingen er
langt høyere blant innvandrere i
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tverrkulturelle samliv enn blant innvandrere i samliv med en annen
innvandrer. Forskjellen er på hele
30 prosentpoeng. Grunnen er trolig
at de som lever i tverrkulturelle
samliv, har tilgang til sosiale nettverk og kulturell kompetanse som
de øvrige innvandrerne mangler.
Lavest er sysselsettingsgraden blant
dem som ikke lever i reelt samliv,
herunder den lille gruppen gifte
som ikke har ektefellen i Norge. En
stor del av dem som ikke lever i
samliv, er unge som går på skole.
Inntektsdataene for de forskjellige
gruppene viser likeledes at innvandrere i samliv med en nordmann har
langt høyere disponibel husholdsinntekt pr. forbruksenhet 4 enn innvandrere som lever i samliv med en
annen innvandrer (figur 4). Beløpene er henholdsvis 109 400 og
66 000 kroner. Dette skyldes at
innvandreren selv, og trolig også
ektefellen/samboeren, langt oftere
er i arbeid i de tverrkulturelle samlivene. Dessuten er det færre barn i
slike samliv, hvilket også bidrar til
at husholdsinntekten pr. forbruksenhet blir større. Tilsvarende funn
med hensyn til inntektens størrelse
er gjort i Sverige (Gustafsson
1997). Inntekten for dem som ikke
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malia henholdsvis 6,0, 6,5 og 7,0,
mens det for Tyrkia i samme periode var 3,8 (United Nations 1995).

Nærmere sammenlikninger mellom
periodefruktbarheten i disse landene og innvandrernes fruktbarhet i
Norge bør gjøres på grunnlag av registerdata. Våre intervjudata illustrerer imidlertid at migrantenes
fruktbarhetsnivå gradvis nærmer
seg fruktbarhetsnivået i landet de
innvandrer til.
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Flere barn blant innvandrerne ...

I alt har to tredeler av innvandrerne barn mot halvparten av nordmennene. Som barn regnes også
voksne barn. Andelen med barn er
over 70 prosent blant innvandrere
fra det tidligere Jugoslavia, Tyrkia
og Chile. Lavest er andelen med
barn blant innvandrere fra Sri Lanka, 54 prosent. For å redusere betydningen av aldersforskjeller mellom innvandrergruppene, kan det
være hensiktsmessig å beregne andelen med barn blant personer i
alder 35 år og over. Vel ni av ti innvandrere i denne alderen har barn.
Bare blant innvandrere fra Sri Lanka og Somalia er andelen med barn
lavere, rundt 85 prosent. Blant
nordmenn i alder 35 år og over
som har samme alders-, kjønns- og
bostedsfordeling som innvandrerne, er andelen med barn 78 prosent.
Hvor mange barn har de enkelte
innvandrergruppene fått? Også her
velger vi å fokusere på dem som
har nådd en viss alder. Fordi tall-

grunnlaget i enkelte grupper blir
spinkelt dersom vi begrenser oss til
kvinner, velger vi å gi tall for begge
kjønn samlet. Figur 5 viser gjennomsnittlig barnetall blant innvandrere i alder 35 år og over. Innvandrere fra Vietnam, Somalia, Pakistan
og Tyrkia har flest barn, i gjennomsnitt mellom 3,3 og 3,8. Lavest barnetall har innvandrere fra Sri Lanka, Chile og Iran, 2,4 eller under.
Ingen av de åtte innvandrergruppene har så få barn som nordmenn,
1,7 (veid verdi, se ramme).
... men lavere fruktbarhet enn
i hjemlandet

Tre av de fire innvandrergruppene
som har flest barn, kommer fra land
med islam som hovedreligion. Det
er sannsynlig at islam mer enn mange andre religioner framhever verdien av mange barn. Forskjellene er
likevel store i fruktbarheten mellom
islamske land etter graden av utviklingsnivå. Ifølge FN-beregninger var
samlet fruktbarhetstall for årene
1985-1990 i Iran, Pakistan og So-

Gjennom oppveksten utvikles spesielle bånd mellom foreldre og barn
som normalt vil bestå så lenge begge parter er i live. Blant innvandrerne i vår undersøkelse har åtte av
ti minst én av foreldrene i live. Dette gjelder hver enkelt nasjonalitetsgruppe. Ni av ti nordmenn med
samme aldersprofil som innvandrerne har også foreldre i live.
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I gjennomsnitt er det imidlertid bare tre av ti innvandrere som har far
eller mor boende i Norge. Denne
andelen er noe høyere blant vietnamesiske og pakistanske innvandrere, om lag fire av ti, mens den er
lavere blant innvandrere fra Sri
Lanka, Somalia og Iran, nærmere
en av ti (figur 6). De tre sistnevnte
gruppene består for en stor del av
flyktninger med relativt kort oppholdstid i Norge.
Flere bor sammen med foreldrene...

Innvandrere med én eller begge foreldre i Norge opprettholder til dels
utstrakt kontakt med foreldrene. I
gjennomsnitt bor hele seks av ti
sammen med en eller begge foreldre (figur 7). Dertil er det 15 prosent
som ser foreldrene daglig. Blant
innvandrere fra Pakistan bor hele
åtte av ti sammen med foreldre, gitt
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Innvandrere
Jugoslavia
Tyrkia
Iran

at en eller begge foreldre befinner
seg i Norge. Tilsvarende andel blant
tyrkere, iranere og chilenere er om
lag fem av ti. Kontrasten mellom
innvandrere og nordmenn er stor
når det gjelder omfanget av kontakt
med foreldre. Blant nordmenn er
det bare 14 prosent som bor
sammen med en eller begge foreldre. Denne andelen kan imidlertid
være noe underestimert da det
blant nordmenn ikke er forutsatt at
foreldre skal være bosatt i Norge,
bare at minst én av dem skal være i
live.
...

særlig blant unge og ugifte

Hva kjennetegner innvandrere som
bor sammen med foreldre? Som
ventet er det de yngste som oftest
bor sammen med foreldre. Dette
gjelder både innvandrere og nordmenn. Blant 16-24-årige innvandrere med foreldre i Norge bor åtte av
ti sammen med foreldre (tabell 4).
Tilsvarende tall for unge nordmenn
er fem av ti, gitt at foreldrene lever.
Innvandrerungdom synes dermed å
bli boende hjemme lenger enn unge
nordmenn. I islamske familier regnes det f.eks. som upassende at unge jenter bor for seg selv for de gifter seg. Liknende holdninger gjor
seg gjeldende i andre innvandrergrupper (Kumar 1997). Det er dessuten dyrt å bo alene.

deler også husvære med foreldre,
gitt at foreldrene befinner seg i
Norge. Blant nordmenn i tilsvarende aldere er andelen som bor
sammen med foreldre makismalt en
av tjue. I flere innvandrerkulturer
forventes det at yngre familiemedlemmer skal ta seg av gamle og omsorgstrengende foreldre. Ansvaret
for de eldres ve og vel har i formoderne samfunn i regelen hvilt på
yngre familiemedlemmer. Når eldre
innvandrere har offentlige velferdsordninger å støtte seg på i alderdommen, kan det fore til at forventningene om familiebasert omsorg
svekkes (Moen 1993).
Tabell 5 viser likeledes hvordan andelen som bor sammen med foreldre varierer etter samlivsstatus. To
av ti gifte innvandrere som har foreldre i Norge, bor sammen med
dem. Denne ordningen er mest ut-bredt blant pakistanske og vietnamesiske innvandrere, der andelen
som bor sammen med foreldre når
opp i henholdsvis 39 og 26 prosent
(ikke vist). Til sammenlikning er
knapt 2 prosent gifte eller samboende nordmenn i samme situasjon.
Innvandrere som oppgir å være gift,
men som ikke har ektefellen i landet, bor for øvrig nesten alle som
én sammen med foreldrene, gitt at
foreldrene befinner seg i Norge. I
tabell 5 er denne gruppen slått

Tre av ti innvandrere i alderen 2534 år og to av ti i alderen 35-44 år
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lagt til kategorien "Ikke i reelt samliv"
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sammen med gruppen som ikke lever i samliv.
Selv om innvandrere langt oftere
enn nordmenn bor sammen med
foreldre (figur 7), må vi imidlertid
huske at det i gjennomsnitt bare er
tre av ti innvandrere som har
foreldre i Norge og som dermed
kan bo sammen med dem. Andelen
nordmenn med denne muligheten,
her tolket som det å ha foreldre i
live, er ni av ti (jf. figur 6). Tar vi
hensyn til dette og beregner hvor
stor andel av alle i den enkelte nasjonalitetsgruppe som bor sammen
med foreldre, blir forskjellen mellom innvandrere og nordmenn
langt mindre. Både blant srilankere, somaliere og iranere er andelen
i bofellesskap med foreldre lavere
enn blant nordmenn, henholdsvis
6-8 mot 13 prosent, når andelen
beregnes av alle i gruppen. Blant
innvandrere fra Pakistan og Viet-

nam er tilsvarende andel større enn
blant nordmenn, om lag dobbelt så
stor (ikke vist).
Halvparten har søsken i Norge

Å opprettholde sosiale og emosjonelle bånd til søsken må også antas
å være viktig for den enkeltes velbefinnende. Nesten hundre prosent av
innvandrerne oppgir at de har søsken i live. Blant nordmenn er vel ni
av ti i denne situasjonen. Bare halvparten av innvandrerne har imidlertid søsken som bor i Norge (figur
8). Andelen er noe større, seks av ti,
blant innvandrere fra Tyrkia, Pakistan og Vietnam, mens den er noe
mindre blant innvandrere fra Iran,
Sri Lanka og Somalia.
Bedre nabokontakt blant
innvandrere

Nordmenn

Jugoslavia

Innvandrere

Tyrkia
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For nordmenn: Andel med sosken i live (ikke
nødvendigvis bosatt i Norge)
Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og
Levekårsundersøkelsen 1995
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Innvandrere har til dels mer nabokontakt enn nordmenn. Mens bare
en av ti nordmenn daglig er
sammen med naboer, gjelder det
samme i gjennomsnitt vel to av ti

Nordmenn
Innvandrere

Nordmenn

40

Levekårsundersokelsen 1995

innvandrere (figur 9). Verken blant
innvandrere fra Iran, Sri Lanka, Somalia eller Chile er likevel andelen
som har daglig nabokontakt, større
enn blant nordmenn.
Teller vi antallet naboer som omfattes av kontakten, er det også innvandrerne som "leder". Mens 45
prosent nordmenn oppgir at de har
minst to eller flere familier/husstander i nabolaget som de kjenner
så godt at de besøker av og til, eller
som besøker dem, er nærmere seks
av ti innvandrere i samme situasjon
(figur 10). Bare blant innvandrere
fra Iran og Somalia er andelen som
besøker to eller flere naboer, lavere
enn blant nordmenn. I de fleste innvandrergruppene er kontakten med
naboer oftere rettet mot familier
med samme innvandrerbakgrunn
som dem selv enn mot nordmenn.
Dette er særlig tilfelle for tyrkere,
pakistanere og vietnamesere, men
til dels også for srilankere og somaliere (ikke vist).
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Sam liv og kontakt med
foreldre reduserer ensomhet

Hva betyr disse forholdene for opplevelsen av ensomhet blant innvandrere? Spørsmålet kan undersøkes empirisk. En multivariat analyse' viser at det A. leve i (reelt) samliv, å bo sammen med foreldre, å ha
søsken i Norge, daglig samvær med
naboer og besøkskontakt med to
eller flere naboer, er forhold som
alle bidrar til å redusere følelsen av
ensomhet. Det å ha barn, enten i
husholdet eller andre steder, og
uansett antall, synes derimot ikke å
bety noe for om en føler seg ensom
eller ikke.
Andre sider ved innvandrernes
situasjon som også har sammenheng med lavere risiko for ensomhet, er å ha en god norsk venn, å
være sysselsatt, å ha innvandret av
andre grunner enn flukt og å ha
vært på kino minst én gang de siste

12 månedene. Fordelingen av disse
kjennemerkene er behandlet i en
annen artikkel fra undersøkelsen
(Blom og Ritland 1997, figur 17, 4,
2 og 19).
Likeledes reduserer det risikoen for
ensomhet å kunne regne med praktisk hjelp fra slektninger i forbindelse med større arbeider. Innvandrere
er her svakere stilt enn nordmenn
(figur 11). Mens hele fire av fem
nordmenn regner med å kunne få
slik hjelp, er det knapt annenhver
innvandrer som gjør det samme.
Dyktighet i norsk, planer om å returnere til hjemlandet i framtiden 6
og medlemskap i innvandrerorganisasjon har også betydning. De
språkmektige, de erklært bofaste og
de som ikke er medlem av noen
innvandrerorganisasjon, er minst
ensomme. Medlemskap i innvandrerorganisasjon er selvsagt ikke i
seg selv noen årsak til ensomhet.
Trolig er innvandrere som føler seg
ensomme, noe mer tilbøyelige til å
oppsøke innvandrerorganisasjoner
enn andre.
Fem dimensjoner

Ved hjelp av en statistisk analysemetode som kalles faktoranalyse, er
det mulig å undersøke hvordan disse enkeltfenomenene henger innbyrdes sammen i en større struktur.
Analysen peker ut fem "dimensjo ner" som har betydning for opplevelsen av ensomhet blant innvandrere. Disse kan benevnes ved stikkordene "primærrelasjoner", "slektsnettverk", "kontakt med det norske
samfunnet", "nabokontakt" og
"framtidsplaner" . 7
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Omnibusundersokelsen 1. kvartal 1996

Analyser av materialet fra Levekårsundersøkelsen 1995 viser at mange
av enkeltvariablene som har sammenheng med ensomhet blant innvandrere, også henger sammen
med ensomhet blant nordmenn.

F.eks. bidrar det til minsket risiko
for ensomhet å leve i samliv, å bo
sammen med foreldre, å ha naboer
og venner og å være sysselsatt. I tillegg har enkelte fritidsaktiviteter
som mosjonsaktivitet og museumsbesøk betydning for ensomheten
blant nordmenn. Heller ikke blant
nordmenn betyr det å ha barn noe
for opplevelsen av ensomhet.
Hvorfor mer ensomhet blant
innvandrerne?

Hvorfor rapporterer ikke-vestlige
innvandrere mer ensomhet enn
nordmenn? Våre analyser gir dessverre ikke anledning til noe sikkert
svar på dette, men det er mulig å
peke på et par sannsynlige forklaringer. Vi tar utgangspunkt i kjennemerker som har vist seg å påvirke
sjansen for ensomhet, og som samtidig er ulikt fordelt mellom innvandrere og nordmenn.
For det ene er innvandrernes
familienettverk svekket, både i forhold til foreldre og i forhold til søsken. Dersom forventningen til nærhet i familierelasjonene er større
blant innvandrere enn blant nordmenn, noe omfanget av bofellesskap med foreldre bosatt i Norge
kan tyde på, gir dette ekstra næring
til ensomhetsfølelsen. I det hele tatt
er det mulig at ikke-vestlige innvandrere har et større potensiale
for å bli frustrerte over svak familiekontakt og få nære sosiale relasjoner enn det nordmenn har.
For det andre har innvandrerne
spesielle vansker i kontakten med
storsamfunnet som nordmenn stort
sett er forskånet for. Det gjelder i
forhold til språk, vennskap med
nordmenn, spesielle problem som
knytter seg til det å være flyktning
og ambivalens i spørsmålet om retur til hjemlandet. Hvert av disse
fenomenene henger empirisk
sammen med ensomhet for inn-
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vandrere. I tillegg kommer at innvandrere sjeldnere er i inntektsgivende arbeid enn nordmenn, noe
som også bidrar til ensomhet.

1. Senere undersøkelser har vist at 13 prosent av de intervjuede fra det tidligere Jugoslavia har bakgrunn fra BosniaHercegovina. I Norge utgjør personer fra
Bosnia-Hercegovina over halvparten av alle
innvandrere med bakgrunn fra det tidligere
Jugoslavia.
2. Et mulig forbehold må tas overfor tidsavgrensete ekteskap (mut'a) innen shiaretningen av islam. Disse vil i norsk kontekst kunne fortone seg som moderne samboerforhold uten å representere brudd på
tradisjonen. Vogt (1995) hevder at det fins
shia-muslimer i Oslo som lever med norske
kvinner i slike ekteskap, som for øvrig ikke
anerkjennes blant sunni-muslimer.
3. Sammenhengen gjelder også på individnivå. Samboende innvandrerkvinner har
nesten dobbelt så høy sysselsettingsandel
som gifte innvandrerkvinner (59 mot 31
prosent).
4. Forbruksenhetene er beregnet i henhold
til OECD-skalaen som gir verdien 1 til hovedpersonen i husholdningen, 0,7 til øvrige
voksne husholdsmedlemmer og 0,5 til barn
16 år og yngre.
5. Vi sikter her til en logistisk regresjonsanalyse der nettoeffekten på oddsen for å
være ensom av og til eller ofte (dikotomt
utfall) beregnes for en rekke dikotomiserte
bakgrunnsfaktorer under kontroll for
kjønn, landbakgrunn, aldersgruppe og
ankomstår. Bakgrunnsfaktorene er om
intervjupersonen lever i reelt samliv eller
ikke, har barn i huset, bor sammen med
foreldre, har søsken i Norge, har besøkskontakt med to eller flere naboer, er daglig
sammen med naboer, oppholder seg i
Norge av fluktgrunner, kan regne med
praktisk hjelp fra slekt i forbindelse med
større arbeider, har en god norsk venn,
vurderer seg selv som meget god i norsk, er
i inntektsgivende arbeid, har vært på kino
siste tolv måneder, er medlem i innvandrerorganisasjon og regner med å bli i Norge
resten av livet. Effektene som omtales i
teksten, er alle statistisk signifikante på
minst 0,05-nivå.
6. Spørsmålet om retur til hjemlandet ble
bare stilt til førstegenerasjonsinnvandrere.

Innvandring

Andregenerasjonsinnvandrere er kodet
sammen med dem som ser muligheten av
retur.
7. På basis av samvariasjonen mellom de
observerte enkeltvariablene trekker modellen ut et antall "faktorer" som beskriver
felleskomponenter i variablene. Faktorene
kan navngis etter hvilke variabler som "lader" sterkest på den enkelte faktor. Faktorløsningen er ortogonalt rotert ved metoden
varimax. På den første faktoren, "primærrelasjoner" lader variablene for samliv og
bofellesskap med foreldre. På faktor to,
"slektsnettverk", lader variablene for søsken
i Norge, praktisk hjelp fra slekt og fluktgrunner. På faktor tre, "kontakt med det
norske samfunnet", lader variablene for
norsk venn, språkferdighet, sysselsetting og
kinobesøk. På faktor fire, "nabokontakt",
lader de to variablene for nabokontakt, og
på den femte faktoren, "framtidsplaner",
lader variablene for bofasthet og medlemskap i innvandrerorganisasjon.
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